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1 Opmerkingen gebruik testversie 

Het doel van het delen van deze testversie is om iedereen al een eerste kennismaking te geven 
op eigen tempo.   
 
Sommige functionaliteiten ontbreken nog. Er volgt later nog een uitleg van wat er mogelijk zal 
zijn eens we met Topaz zullen werken.  
Ook de vertaling staat nog niet volledig op punt, probeer hier door te kijken. Noteer eventueel 
voor jezelf vragen en opmerkingen, die kunnen dan later besproken worden als er verdere uitleg 
wordt gegeven. 
 
Gelieve geen bestaande patiënten te importeren om het recht op privacy te respecteren van de 
patiënt. Onze bestaande Pricare-gegevens worden in 2 keer overgezet naar Topaz. Na de eerste 
keer kunnen we de gegevens raadplegen binnen Topaz. Zo krijgen we een beeld van hoe dit er 
zal uitzien. Na de tweede keer wordt er effectief overgestapt naar Topaz. 
 
De gegevens in Topaz zijn fictief en mogen dus gerust bewerkt worden. Er mogen ook patiënten 
aangemaakt worden. 
Via deze account kunnen de eHealthfuncties niet getest worden. 

2 Aanmelden testversie Topaz 

Surf via Google Chrome naar https://tzb.icure.cloud/  
 
Gebruikersnaam:  onthaal@wgcbotermarkt.be 
Wachtwoord:  Wgc///9050 

2.1 Eerste aanmelding testversie Topaz  

Volgende stappen moeten éénmalig uitgevoerd worden per computer, per gebruiker.  
 
1. Meld je aan via bovenstaande logingegevens  
2. De eerste boodschap ‘TOPAZ bericht’ mag je negeren en sluiten 
3. Vervolgens wordt er naar een private sleutel. Druk op ‘Bestand kiezen’ en selecteer het 

bestand op de locatie: V:\ICT\SETTINGS\TOPAZ\PRIVATE KEY - TESTVERSIE - ONTHAAL 
4. Druk vervolgens op de knop ‘Importeer’ 

 

https://tzb.icure.cloud/
mailto:onthaal@wgcbotermarkt.be
file://///WGC-STD-001/BOTERMARKT/ICT/SETTINGS/TOPAZ/PRIVATE%20KEY%20-%20TESTVERSIE%20-%20ONTHAAL
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3 Snel op weg in de testversie van Topaz 

3.1 Patiënt opzoeken 

Via ‘patiënten’ kan je patiënten opzoeken op geboortedatum of naam. 

 
 
Enkel klik om het dossier van een patiënt te openen. 

3.2 Switchen tussen medisch en administratief dossiers 

Als het dossier geopend is, kan je bovenaan in het grijze veld klikken om het administratief 
dossier te zien. 
Klik op ‘Synthese’ om het medisch dossier te zien. 

 

3.3 Contact aanmaken in medisch dossier 

Er wordt automatisch een contact aangemaakt bij het openen van een dossier. 
Zonder inhoud te geven aan dit contact, wordt dit contact niet bewaard. 
 

3.3.1 Gezondheidselement aanmaken 
Via het plus icoontje naast ‘synthese’ 

3.3.2 Contact invullen 
Via de knop ‘formulier’ en dan ‘MSOAP Raadpleging’ 
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3.4 Agenda in het Nederlands plaatsen 

Open de agenda voeg in de url deze tekst ‘locale=nl&’ (zonder quotes) toe na ‘secretariat?’ 
(zonder quotes) en druk op enter. 

 

 
 

3.5 Agenda gebruiken 

Meerdere agenda’s naast elkaar openen kan via het 5de icoontje (te starten met tellen van 
boven). Vink vervolgens de beide agenda’s aan op naam van ‘Tom Durinck’ (te vinden onder 
‘informatica’ en ‘test’) 



 

Pagina 4 van 4 
 

  
 
 


